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позбавляється права користування об’єктом ліцензії протягом 
визначеного у договорі періоду. 

У залежності від характеру об’єкту, який передається за договором, 
ліцензії поділяються на патентні та безпатентні. Об’єктом патентної 
ліцензії є технічне досягнення, що захищене патентом. 

За використання об’єкту ліцензійної угоди ліцензіат сплачує 
ліцензіару певну винагороду. На практиці використовують кілька 
видів розрахунків за ліцензії. Найбільш поширені серед них: періодичні 
відрахування протягом дії ліцензійної угоди та одноразові виплати. 
Періодичні відрахування (роялті) встановлюються у вигляді ставок 
до обсягу чистих продаж, до собівартості виробництва або у 
розрахунку на одиницю ліцензійної продукції. Одноразова винагорода 
за право користування об’єктом ліцензійної угоди називається 
паушальною виплатою. Паушальний платіж являє собою по суті 
фактичну ціну ліцензії. Він здійснюється одноразово і не залежить 
від майбутніх обсягів виробництва або збуту ліцензійної продукції. 

Відповідно до законодавства України, авторським правом 
охороняються твори в галузі мистецтва, літератури, науки, зокрема 
комп’ютерні програми і бази даних. Власник авторського права для 
сповіщення про свої права може використати знак охорони авторських 
прав, який зображається на кожному екземплярі твору і складається 
з латинської літери в колі – ©, імені власника авторського права і 
року першої публікації твору. 

Охорона авторського права діє протягом всього життя автора та 
50 років після його смерті. Відповідно до законодавства України, 
використання об’єкта авторського права допускається на підставі 
авторського договору. Проте закон передбачає в певних випадках 
вільне використання творів без укладення авторського договору і 
згоди автора. Таке використання має супроводжуватись обов’язковим 
позначенням імені автора і джерела запозичення, не повинне ущемляти 
необґрунтованим чином законні інтереси автора. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 12 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 
 

Питання для обговорення: 
1. У чому полягає сутність поняття «інтелектуальний капітал»? 
2. Що таке «нематеріальні ресурси підприємства»? Яке їх значення 

для сучасної системи господарювання та підвищення ефективності 
виробництва? 

3. Дайте змістовну характеристику об’єктів промислової власності. 
Які особливості використання окремих об’єктів промислової власності? 

4. Охарактеризуйте різновиди об’єктів інтелектуальної власності. 
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6. Рішення про марочне найменування приймається: 
а) з кожного підрозділу підприємства; 
б) з кожної товарної категорії; 
в) з кожної одиниці асортиментного портфеля; 
г) усі відповіді вірні. 
 
7. Розмір доходів торговельного підприємства від різних видів 

діяльності є функцією від: 
а) обсягу проведення відповідних операцій та рівня цін; 
б) собівартості продукції та обсягу проведення відповідних операцій; 
в) обсягу проведення відповідних операцій та рівня витрат; 
г) прибутку та обсягу проведення відповідних операцій. 
 
8. Стратегія пульсації характеризується: 
а) систематичними змінами цін; 
б) систематичними змінами прибутку; 
в) систематичними змінами цін і рівня витрат; 
г) систематичними змінами цін, витрат, прибутку. 
 
9. Продовженнями якої стратегії є стратегія вилучення у випадках 

небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів? 
а) стратегії проникнення; б) стратегії високих цін; 
в) стратегії пульсації; г) стратегії. 
 
10. Характер цінової політики виробничого підприємства є: 
а) політоварним; б) монотоварним; 
в) моноспрямованим; г) правильні відповіді а) і б). 
 
11. Ступінь гнучкості цінової політики торговельного підпри-

ємства є: 
а) максимальною; б) мінімальною; 
в) обмеженою; г) високою. 
 
12. До принципів ціноутворення належать: 
а) орієнтація на збут; б) орієнтація на витрати; 
в) орієнтація на ринок; г) орієнтація на прибуток. 
 
13. Висока ціна на товари, що просуваються на ринок, обирається, 

коли попит: 
а) має одиничну еластичність; б) нееластичний; 
в) еластичний; г) має еластичність > 3. 
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2. Яку можливість підприємству надає відновлення і насичення 
товарного асортименту новими товарами? 

3. Яка роль товарної номенклатури у формуванні товарної політики 
підприємства? 

4. Охарактеризуйте типи цінової політики. 
5. Назвіть особливості формування цінової політики торговельного 

підприємства. 
 

Тести 15 
1. Відновлення і насичення товарного асортименту новими товарами 

дає можливість підприємству: 
а) стати провідною фірмою на даному товарному ринку; 
б) не допустити появи нових конкурентів; 
в) спробувати задовольнити постачальників; 
г) підвищити ефективність виробництва. 
 
2. Основним завданням товарної політики є: 
а) визначення оптимального асортименту товарів та його постійне 

оновлення; 
б) збереження та розвиток підприємства як соціально-економічної 

системи; 
в) спроба задовольнити постачальників; 
г) підвищення ефективності виробництва. 
 
3. Товарну номенклатуру підприємства можна охарактеризувати 

з погляду: 
а) широти, глибини; б) охопленості, вичерпності; 
в) насиченості, гармонійності; г) всі відповіді вірні. 
 
4. Атака – це тип цінової політики товаровиробників: 
а) характерний для дрібних фірм, що випускають продукцію подібну 

монополістам; 
б) характерний для великих фірм, що володіють значною часткою 

ринків; 
в) які прагнуть зайняти на ринку положення лідера; 
г) коли при введенні нового товару на ринок покупці готові 

заплатити  за нього максимально високу ціну. 
 
5. Предметом цінової політики торговельного підприємства є: 
а) ціна реалізації продукції; б) собівартість продукції; 
в) торгова надбавка; г) всі відповіді вірні. 
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5. Дайте характеристику нематеріальних активів підприємства. 
6. Які документи забезпечують право на використання нема-

теріальних ресурсів? 
7. Які види ліцензій ви знаєте? 
8. Перелічіть ознаки, за якими можна класифікувати ліцензії. 
9. Як може проводитися плата за користування об’єктом ліцензійної 

угоди? 
10.  Дайте визначення поняття «роялті». 
11.  Дайте визначення поняття «паушальна виплата». 

 
Тести 12 

1. Інтелектуальним капіталом у сучасних умовах можуть володіти 
люди: 

а) які зайняті на виробництві; 
б) які працюють у галузі науки та інформаційних технологій; 
в) будь-яких професій; 
г) професія яких пов’язана з фінансами. 
 
2. На рівні організації інтелектуальний капітал є сумою таких 

складових: 
а) людський; б) споживчий; 
в) організаційний; г) структурний. 
 
3. Капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально-

економічним змістом: 
а) не є майном, може бути інновацією; 
б) є майном, не може бути інновацією; 
в) є майном, може бути інновацією; 
г) не є майном, не може бути інновацією. 
 
4. За ознакою корпоративної трансакції існує інтелектуальний 

капітал: 
а) страховий; б) акціонерний; 
в) інвестиційний; г) пайовий. 
 
5. Інфраструктурний тип інтелектуального капіталу містить: 
а) ділову репутацію; б) програмне забезпечення; 
в) бази даних; г) ділове співробітництво. 
 
6. Інтелектуальний капітал є сумою складників: 
а) споживчого, людського та організаційного капіталу; 
б) структурного та споживчого капіталу; 
в) людського та структурного капіталу; 
г) людського, структурного та споживчого капіталу. 
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7. Сукупність знань, навичок, творчих здібностей, а також 
спроможність власників та наукомістких працівників відповідати 
вимогам і задачам компанії – це: 

а) інтелектуальний капітал; б) людський капітал; 
в) ресурс; г) структурний капітал. 
 
8. Це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу 

і відтворює, одночасно, характерні лише йому специфіку і особливості: 
а) людський капітал; б) споживчий капітал; 
в) інтелектуальний капітал; г) структурний капітал. 
 
9. Скільки видів інтелектуального капіталу розрізняють за формою 

власності? 
а) 2; б) 4; 
в) 1; г) 3. 
 
10. Бази даних, організаційні структури, філософія управління, 

корпоративна культура належать такому типу інтелектуального 
капіталу, як: 

а) інфраструктурний; б) техніко-технологічний; 
в) персоніфікований; г) марочний. 
 
11. Розроблена автором або авторським колективом модель вибору, 

який буде випускатися на даному підприємстві – це: 
а) винахід; 
б) промисловий зразок; 
в) раціоналізаторська пропозиція; 
г) корисна модель; 
д) еталон. 
 
12. Який з нижченаведених об’єктів не належить до об’єктів 

інтелектуальної власності? 
а) програмне забезпечення; б) база даних; 
в) банк даних; г) «ноу-хау». 
 
13. За ознакою корпоративної трансакції інтелектуальний капітал 

може бути: 
а) приватний, державний, колективний; 
б) акціонерний та пайовий; 
в) національний та іноземний; 
г) власний і страховий. 
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15.5. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІНОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОГО 

ТА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВ 
 

У процесі формування цінової політики підприємства необхідно 
враховувати специфічні умови, притаманні його діяльності. У табл. 16 
наведено особливості, що властиві ціновій політиці виробничого та 
торговельного підприємств. 

 
Таблиця 16 

Порівняння цінової політики виробничого та торговельного 
підприємств 

Особливості 
цінової політики 

Виробниче 
підприємство 

Торговельне підприємство 

Предмет цінової 
політики 

Ціна реалізації 
продукції 

Елемент ціни – торгова надбавка 

Ступінь 
самостійності 

Повна. Рівень ціни 
формується самим під-
приємством-виробником 

Орієнтація на цінову політику виробника 
і ціни на товари-аналоги на ринку 

Обмежуючі 
фактори 

Собівартість вироб-
ництва, попит покупців 

Ціна закупівлі, витрати обігу, ціна 
реалізації 

Характер 
цінової політики 

Монотоварний (з ок-
ремих видів продукції) 

Політоварний (за асортиментними 
групами) 

Ступінь гнучкості 
цінової політики 

Максимальна. Орієн-
тація на одиничного 
покупця та цінову 
ситуацію 

Обмежена. Носить стандартний характер 
з орієнтацією на масового покупця 

Особливості 
цінових стратегій 

Орієнтація на збере-
ження ринку збуту 
навіть за несприятливої 
ринкової ситуації 

Переключення на нові товари при 
погіршенні ринкової ситуації 

 
Отже, формування цінової політики торговельного підприємства 

відрізняється обґрунтуванням диференційованих рівнів торговельних 
надбавок на реалізовані товари, визначенням умов та розміру їх 
оперативного коригування залежно від змін ситуації на споживчому 
ринку та умов господарювання торговельного підприємства. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 15 

«ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Обґрунтуйте, чому при високій прибутковості свого бізнесу, 

підприємство, як правило, буде мати звужений асортимент дохідних 
товарів? 
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стратегію ціноутворення, підприємство може реалізувати різні тенденції 
щодо рівня цін та їх руху в часі. 

Висока ціна на види товарів, які просуваються на ринок (стратегія 
високих цін), обирається, коли попит нееластичний (кількість продукції, 
що реалізується, не залежить від ціни) і відсутня конкуренція. Вона 
використовується, перш за все, для нових видів продукції, в умовах 
дефіцитного ринку, для споживчого ринку на іміджеві та модні товари. 
Стратегія високої ціни може реалізовуватися досить довгий час за 
умови високої якості продукції, її відповідності світовим стандартам, 
захисту прав підприємства на її випуск (патенти, ноу-хау). 

Стратегія вилучення є продовженням стратегії високих цін у 
випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів. У цей час 
витрати на просування товарів (продукції) на ринок вже покриті, 
отримані високі початкові прибутки дозволяють розширити виробничі 
потужності та збільшити пропозицію продукції. Обсяг виробництва 
тепер підприємство може запропонувати за більш низькими цінами, 
розширюючи коло потенційних споживачів продукції. 

Низька ціна на товар, який просувається на ринок (стратегія 
низьких цін), може бути доцільна в тому разі, коли товар зустрічає 
дуже гнучкий (еластичний) попит, існує безпосередня небезпека 
конкурентів, наявні виробничі потужності дозволяють забезпечити 
високий обсяг реалізації продукції. У даному випадку підприємство 
робить ставку не на прибуток, який отримується з одиниці продукції, а 
на максимізацію маси отриманого прибутку завдяки великому обсягу 
збуту. 

Стратегія проникнення полягає у встановленні низької ціни лише 
у разі впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням 
рівня цін. Це здається можливим завдяки тому, що споживачі вже 
звикли до товару, підприємство має перевагу перед конкурентами 
за рахунок його якості, іміджу, мережі збуту тощо. 

Стратегія пульсації характеризується систематичними змінами 
цін. Відчутне зниження ціни стимулює покупця і розширює можливості 
збуту, після чого ціни починають поступово зростати. 

Визначення стратегії ціноутворення – це складне завдання, оскільки 
необхідно враховувати: 

 стадію та динаміку життєвого циклу товару (продукції); 
 можливості збільшення попиту (орієнтація на попит); 
 наявність і активність конкурентів (орієнтація на стан ринку); 
 повні та змінні витрати на виробництво та реалізацію продукції 

(орієнтація на витрати), які визначають мінімальний рівень ціни, 
забезпечуючи беззбитковість діяльності підприємства. 
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14. За якою ознакою розрізняють приватний, державний і 
колективний інтелектуальний капітал? 

а) за формою власності; 
б) за резидентністю; 
в) за формою залучення; 
г) за можливості визначення розміру вартості інтелектуального 

капіталу. 
 
15. Які з нижчеперерахованих типів не належать до інтелек-

туального капіталу? 
а) диперсоніфікований; б) персоніфікований; 
в) техніко-технологічний; г) марочний. 
 
16. Яке з тверджень є неправильним: 
а) капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально-

економічним змістом є майном; 
б) капітал є частиною багатства підприємця; 
в) капітал має вартісну оцінку; 
г) капітал є «самозростаюча» вартість. 
 
17. Хто вважав, що інтелектуальний капітал – це термін для 

позначення нематеріальних активів, без яких компанія не може 
існувати, посилюючи конкурентні переваги? 

а) В. Л. Іноземцев; б) Б. Б. Леонтьєв; 
в) Е. Брукінг;  г) О. Б. Бутнік-Сіверський. 
 
18. Реалізовувати право власності на нематеріальні ресурси може: 
а) безпосередньо їх власник; б) довірена особа; 
в) довірене підприємство; г) усі перелічені. 
 
19. Ліцензіар – це: 
а) власник, який передає іншій зацікавленій особі ліцензію на 

використання в певних межах прав на патенти, «ноу-хау» тощо; 
б) заінтересована особа, якій власник передає права користуватися 

об’єктом ліцензії; 
в) державний орган, що видає ліцензії. 
 
20. До якого типу інтелектуального капіталу належить ділова 

репутація: 
а) Персоніфікований; б) Техніко-технологічний; 
в) Марочний; г) Клієнтський. 
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21. Винаходи, промислові моделі, «ноу-хау» належать до такого 
типу власності, як: 

а) промислова; б) приватна; 
в) колективна; г) суспільна. 

Економіка підприємства 

цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення 
його стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, 
методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації 
та коригування. 

 
Цінова політика підприємства 
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Рис. 15. Зміст цінової політики підприємства 
 
Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, 

може реалізовувати різні цінові стратегії. 
Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, 

розрізняють стратегії, які ґрунтуються на: 
 збуті (вони полягають в орієнтації на збільшення обсягів 

реалізації та максимізації своєї частки ринку в боротьбі з конкурентами); 
 прибутку (вони полягають в орієнтації на отримання підпри-

ємством цільової норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, 
що реалізуються); 

 ринковій ситуації, яка склалася. Вони полягають у визначенні 
рівня ціни, виходячи з кон’юнктури ринку, що склалася. 

З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань 
ціноутворення прийнято розрізняти активну та пасивну стратегії 
ціноутворення. Активну стратегію цін здійснюють підприємства, які 
відносно автономно встановлюють ціни на свою продукцію (товари), 
орієнтуючись на ринкові умови реалізації. Пасивна стратегія цін 
характеризується пасивністю підприємства при встановленні цін, їх 
орієнтацією, перш за все, на дії конкурентів. Застосовуючи активну 
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